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Πηε ζπλέρεηα θαη ζην παξόλ έγγξαθν, ζα αλαιύζνπκε ηα βήκαηα κε ηα νπνία κπνξεί ν
εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο λα νινθιεξώζεη ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο.
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Ενόηηηα 1. Διασείπιζη ηηρ δομήρ ηος Ιδπύμαηορ
Ζ Γηαρείξηζε ηεο δνκήο ηνπ Ηδξύκαηνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο
ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο λα νξίζνπλ ηηο θεληξηθέο νληόηεηεο ηνπ Ηδξύκαηνο ζε επίπεδν
δηάξζξσζεο.
Κε βάζε ην ζρεδηαζκό ηεο πιαηθόξκαο ην Ίδξπκα απνηειείηαη από έλα ζύλνιν Πρνιώλ νη
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν από Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ.

Γηαρείξηζε Πηνηρείσλ Ηδξύκαηνο
Ζ πξώηε ππνελόηεηα ζηε Γηαρείξηζε Ηδξύκαηνο είλαη απηή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία
ηνπ Ηδξύκαηνο. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ν ηίηινο ηνπ Ηδξύκαηνο, ε έδξα ηνπ θαη κία
πεξηγξαθή ηνπ. Αο ππνζέζνπκε έλα ζελάξην ρξήζεο απηό πνπ θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 1
όπνπ έρνπκε ζαλ ηίηιν Ηδξύκαηνο ην “Ρερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θξήηεο”, ζαλ ε
έδξα ηελ “Θξήηε” θαη ζαλ πεξηγξαθή “Ρερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Ρ.Δ.Η.) Θξήηεο”.
Αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε θάπνην από απηά ηα ζηνηρεία, επηιέγνπκε ζηελ «Ενημέπωζη
ηοισείων Ιδπύμαηορ» θαη αιιάδνπκε ην αλάινγν ζηνηρείν όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
Εικόνα 1. Ρέινο παηάκε ζην θνπκπί «Ενημέπωζη ηοισείων Ιδπύμαηορ» γηα λα
απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο.
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Εικόνα 1. Ενημέπωζη ηοισείων Ιδπύμαηορ

Γηαρείξηζε Πρνιώλ
Ζ ελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηηο Πρνιέο πνπ απαξηίδνπλ έλα δεδνκέλν Ίδξπκα.
Δπηπξόζζεηα, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο λα:


Νξίζνπλ κηα λέα Πρνιή



Ρξνπνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ππάξρνπζαο Πρνιήο



Γηαγξάςνπλ κηα ππάξρνπζα Πρνιή

Όιεο απηέο

νη

ελέξγεηεο γίλνληαη

πάληνηε

κε

βάζε

ην

επηιεγκέλν Ίδξπκα

ηεο

πξνεγνύκελεο ππνελόηεηαο θαη απηόκαηα ζπλδένπλ ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνύληαη
ζηελ ππνελόηεηα “Γηαρείξηζε Πρνιώλ” κε ην Ίδξπκα (ην νπνίν βέβαηα δελ είλαη άιιν από
ην ΡΔΗ Θξήηεο ζηελ πεξίπησζε καο).
Νξηζκόο κηαο λέαο Πρνιήο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα νξίζεη κηα λέα Πρνιή γηα
ην Ίδξπκα. Αθνύ επηιέμεη από ηελ ιίζηα επηινγώλ «Δημιοςπγία Νέαρ σολήρ»,
εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο Πρνιήο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 2.
Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζεη ην όλνκα ηεο λέαο Πρνιήο, κηα πεξηγξαθή γηα
ηε Πρνιή θαη ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο έδξαο ηεο Πρνιήο. Πηε ζπλέρεηα παηώληαο ην
θνπκπί «Δημιοςπγία Νέαρ σολήρ» ε Πρνιή πξνζηίζεηαη ζην Ίδξπκα.
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Εικόνα 2. Δημιοςπγία Νέαρ σολήρ

Ρξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ππάξρνπζαο Πρνιήο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη/ελεκεξώζεη
ηα ζηνηρεία κηαο ππάξρνπζαο Πρνιήο. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ηέηνηα ελέξγεηα πξέπεη
πξώηα λα επηιέμεη από ηηο δηαζέζηκεο Πρνιέο ηελ Πρνιή ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία επηζπκεί λα
ελεκεξώζεη θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε ιίζηα επηινγώλ «Ενημέπωζη ηοισείων σολήρ».
Έπεηηα, εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηεο Πρνιήο ηα νπνία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ν
δηαρεηξηζηήο ηνπ Ηδξύκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 3 γηα ηελ Πρνιή ηεο
«ΣΕΦ». Πε απηό ην ζεκείν ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη είηε ην όλνκα ηεο Πρνιήο,
είηε ηελ πεξηγξαθή ηεο είηε ηελ ηνπνζεζία ηεο. Αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο
παηώληαο

ην

θνπκπί

«Ενημέπωζη

ηοισείων

σολήρ»

ηα

λέα

δεδνκέλα

πνπ

πεξηγξάθνπλ ηε Πρνιή απνζεθεύνληαη νξηζηηθά ζην ζύζηεκα.
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Εικόνα 3. Ενημέπωζη ηοισείων σολήρ

Γηαγξαθή Πρνιήο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα δηαγξάςεη κηα ππάξρνπζα
Πρνιή ελόο δνζέληνο Ηδξύκαηνο. Έρνληαο επηιέμεη ηε Πρνιή πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη
θαη επηιέγνληαο ζηε ζπλέρεηα από ην κελνύ επηινγώλ «Διαγπαθή σολήρ» εκθαλίδεηαη
ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο ην θνπκπί «Διαγπαθή σολήρ». Ξαηώληαο ην θνπκπί ν
δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη νξηζηηθά ηελ επηιεγκέλε Πρνιή. Απηή ε
δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 4 γηα ηε Πρνιή ηεο «ΣΕΦ».
Πην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ε πιαηθόξκα δελ
επηηξέπεη ηελ αζπιιόγηζηε δηαγξαθή Πρνιώλ. Ζ πιαηθόξκα επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο
ηεο λα δηαγξάςνπλ κόλν ηηο Πρνιέο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε παξάπιεπξα
δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηή ε δηαγξαθή κηαο Πρνιήο όηαλ ζε απηή
ππάξρνπλ δηαζέζηκα Ρκήκαηα.
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Εικόνα 4. Διαγπαθή σολήρ

Γηαρείξηζε Ρκήκαηνο
Ζ ππνελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζην Ρκήκα ην νπνίν αλήθεη ζε κηα δεδνκέλε Πρνιή. Ζ
ππνελόηεηα απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο
λα:


Νξίζνπλ έλα λέν Ρκήκα



Ρξνπνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία γηα έλα ππάξρνλ Ρκήκα



Γηαγξάςνπλ έλα ππάξρνλ Ρκήκα

Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο γίλνληαη πάληνηε κε βάζε έλα επηιεγκέλν Ίδξπκα θαη κία
επηιεγκέλε Πρνιή από ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο θαη απηόκαηα ζπλδένπλ ηα αληηθείκελα
πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ ππνελόηεηα «Γηαρείξηζε Ρκήκαηνο» κε ην Ίδξπκα θαη ηελ Πρνιή
ζηελ νπνία αλήθεη.
Νξηζκόο ελόο λένπ Ρκήκαηνο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα νξίζεη έλα λέν Ρκήκα γηα
κία Πρνιή. Αθνύ επηιέμεη από ην Ίδξπκα θαη ηε Πρνιή ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη από ηε ιίζηα
επηινγώλ «Δημιοςπγία Νέος Σμήμαηορ». Πηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα
ζηνηρεία ηνπ λένπ Ρκήκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 5 όπνπ έρνπκε ην ζελάξην
δεκηνπξγίαο λένπ Ρκήκαηνο γηα ηε Πρνιή «ΣΕΦ» ηνπ Ρ.Δ.Η. Θξήηεο. Γηα ην ζθνπό απηό
ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζεη ην όνομα ηνπ λένπ Ρκήκαηνο, κηα πεπιγπαθή γηα ην Ρκήκα θαη
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ηέινο, ε ηοποθεζία ηνπ. Πηε ζπλέρεηα παηώληαο ην θνπκπί «Δημιοςπγία Νέος
Σμήμαηορ» ην λέν Ρκήκα πξνζηίζεηαη ζηε Πρνιή.

Εικόνα 5. Δημιοςπγία Σμήμαηορ

Ρξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ Ρκήκαηνο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη/ελεκεξώζεη
ηα ζηνηρεία ελόο Ρκήκαηνο. Αθνύ επηιέμεη ην Ίδξπκα θαη ηε Πρνιή ηεο νπνίαο ην Ρκήκα
πξόθεηηαη λα ηξνπνπνηήζεη, επηιέγεη από ηελ ιίζηα επηινγώλ «Ενημέπωζη ηοισείων
Σμήμαηορ». Πηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ρκήκαηνο ηα νπνία
πξόθεηηαη λα ηξνπνπνηήζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Ηδξύκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 6
γηα ην Ρκήκα «Ηλεκηπολογίαρ» ηεο Πρνιήο ΠΡΔΦ. Ρξνπνπνηήζεηο κπνξνύλ γίλνπλ ζην
όλνκα, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ Ρκήκαηνο. Αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
ηξνπνπνηήζεηο παηώληαο ην θνπκπί «Ενημέπωζη ηοισείων Σμήμαηορ» ηα λέα
δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην Ρκήκα απνζεθεύνληαη νξηζηηθά ζην ζύζηεκα.
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Εικόνα 6. Ενημέπωζη ηοισείων Σμήμαηορ

Γηαγξαθή Ρκήκαηνο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα δηαγξάςεη έλα ππάξρνλ
Ρκήκα. Έρνληαο επηιέμεη ην Ίδξπκα θαη ηε Πρνιή ηεο νπνίαο ην Ρκήκα επηζπκεί λα
δηαγξάςεη, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη από ην κελνύ επηινγώλ «Διαγπαθή Σμήμαηορ» θαη
εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο ην θνπκπί «Διαγπαθή Σμήμαηορ». Ξαηώληαο ην
θνπκπί ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη νξηζηηθά ην επηιεγκέλν Ρκήκα.
Απηή ε δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 7 γηα ην Ρκήκα ηεο «Ηλεκηπολογίαρ».
Πην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ε πιαηθόξκα δελ
επηηξέπεη

ηελ

αζπιιόγηζηε

δηαγξαθή

ηκεκάησλ.

Ζ

πιαηθόξκα

επηηξέπεη

ζηνπο

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο λα δηαγξάςνπλ κόλν ηα Ρκήκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ
ζπλδεζεί κε παξάπιεπξα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα δηαγξαθεί έλα Ρκήκα
όηαλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ γηα ην ελ ιόγσ Ρκήκα.
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Εικόνα 7. Διαγπαθή Σμήμαηορ

Γηαρείξηζε Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ
Ζ ππνελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν Ρκήκα ην
νπνίν αλήθεη ζε κηα δεδνκέλε Πρνιή. Ζ ππνελόηεηα απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο λα:


Νξίζνπλ έλα Ξξόγξακκα Ππνπδώλ



Ρξνπνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία γηα έλα ππάξρνλ Ξξόγξακκα Ππνπδώλ



Γηαγξάςνπλ έλα ππάξρνλ Ξξόγξακκα Ππνπδώλ

Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο γίλνληαη πάληνηε κε βάζε έλα επηιεγκέλν Ίδξπκα, κία επηιεγκέλε
Πρνιή θαη έλα επηιεγκέλν Ρκήκα από ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο θαη απηόκαηα ζπλδένπλ
ηα

αληηθείκελα

πνπ

δεκηνπξγνύληαη

ζηελ

ππνελόηεηα

«Γηαρείξηζε

Ξξνγξάκκαηνο

Ππνπδώλ» κε ην Ίδξπκα, ηελ Πρνιή θαη ην Ρκήκα ζην νπνίν αλήθεη.
Νξηζκόο ελόο λένπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα νξίζεη έλα λέν Ξξόγξακκα
Ππνπδώλ γηα κία Πρνιή θαη έλα Ρκήκα ηεο. Αθνύ επηιέμεη ην Ίδξπκα, ηε Πρνιή θαη ην
Ρκήκα ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη από ηε ιίζηα επηινγώλ «Δημιοςπγία Νέος Ππογπάμμαηορ
ποςδών». Πηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ Ξξνγξάκκαηνο
Ππνπδώλ όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 8 όπνπ έρνπκε ην ζελάξην δεκηνπξγίαο λένπ
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Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ γηα ηε Πρνιή «ΣΕΦ» ηνπ Ρ.Δ.Η. Θξήηεο. Γηα ην ζθνπό απηό ζα
πξέπεη λα θαηαρσξίζεη ην όνομα ηνπ λένπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ, κηα πεπιγπαθή γηα
ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ, ηελ ηοποθεζία ηνπ θαη ηέινο πξέπεη λα επηιέμεη από ην κελνύ
επηινγώλ ηελ καηηγοπία ηνπ λένπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ. Ζ θαηεγνξία θαζνξίδεη αλ
πξόθεηηαη γηα Ξξνπηπρηαθό, Κεηαπηπρηαθό ή Γηδαθηνξηθό Ξξόγξακκα Ππνπδώλ. Πηε
ζπλέρεηα παηώληαο ην θνπκπί «Δημιοςπγία Νέος Ππογπάμμαηορ ποςδών» ην
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ πξνζηίζεηαη ζηε Πρνιή.

Εικόνα 8. Δημιοςπγία Ππογπάμμαηορ ποςδών

Ρξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη/ελεκεξώζεη
ηα ζηνηρεία ελόο Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ. Αθνύ επηιέμεη ην Ίδξπκα θαη ηε Πρνιή ηεο
νπνία ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ πξόθεηηαη λα ηξνπνπνηήζεη, επηιέγεη από ηελ ιίζηα
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επηινγώλ

«Ενημέπωζη

ηοισείων

Ππογπάμμαηορ

ποςδών».

Πηε

ζπλέρεηα

εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ ηα νπνία πξόθεηηαη λα
ηξνπνπνηήζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Ηδξύκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 9 γηα ην
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ «Ηλεκηπολογίαρ» ηεο Πρνιήο ΠΡΔΦ. Ρξνπνπνηήζεηο κπνξνύλ
γίλνπλ ζην όλνκα, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ. Ξξέπεη
λα ηνλίζνπκε ζε απηό ην ζεκείν όηη ν δηαρεηξηζηήο ΔΕΝ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ
θαηεγνξία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ αιιά ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί θάηη ηέηνην
πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν Ξξόγξακκα Ππνπδώλ κε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία. Αθνύ
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο παηώληαο ην θνπκπί «Ενημέπωζη ηοισείων
Ππογπάμμαηορ ποςδών» ηα λέα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ
απνζεθεύνληαη νξηζηηθά ζην ζύζηεκα.

Εικόνα 9. Ενημέπωζη Ππογπάμμαηορ ποςδών
Γηαγξαθή Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα δηαγξάςεη έλα ππάξρνλ
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ. Έρνληαο επηιέμεη ην Ίδξπκα θαη ηε Πρνιή ηεο νπνίαο ην Ξξόγξακκα
Ππνπδώλ επηζπκεί λα δηαγξάςεη, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη από ην κελνύ επηινγώλ
«Διαγπαθή Ππογπάμμαηορ ποςδών» θαη εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο ην
θνπκπί «Διαγπαθή Ππογπάμμαηορ ποςδών». Ξαηώληαο ην θνπκπί ν δηαρεηξηζηήο έρεη
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ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη νξηζηηθά ην επηιεγκέλν Ξξόγξακκα Ππνπδώλ. Απηή ε
δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 10 γηα ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ ηεο «Ηλεκηπολογίαρ».
Πην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ε πιαηθόξκα δελ
επηηξέπεη ηελ αζπιιόγηζηε δηαγξαθή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ. Ζ πιαηθόξκα επηηξέπεη
ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο λα δηαγξάςνπλ κόλν ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ νη νπνίεο δελ
έρνπλ ζπλδεζεί κε παξάπιεπξα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, δελ γίλεηαη λα δηαγξαθεί έλα
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ όηαλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη καδί ηνπ.

Εικόνα 10. Διαγπαθή Ππογπάμμαηορ ποςδών

Γηαρείξηζε Καζεκάησλ
Ζ ππνελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ θαη ην νπνίν αλήθεη ζε κηα δεδνκέλε Πρνιή. Ζ ππνελόηεηα απηή
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο λα:


Νξίζνπλ έλα λέν κάζεκα



Ρξνπνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία γηα έλα ππάξρνλ κάζεκα



Γηαγξάςνπλ έλα ππάξρνλ κάζεκα

Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο γίλνληαη πάληνηε κε βάζε έλα επηιεγκέλν Ίδξπκα, κία επηιεγκέλε
Πρνιή, έλα ζπγθεθξηκέλν Ξξόγξακκα Ππνπδώλ από ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο θαη
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απηόκαηα ζπλδένπλ ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ ππνελόηεηα «Γηαρείξηζε
Καζεκάησλ» κε ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ, ηε Πρνιή θαη ην Ίδξπκα ζην νπνίν αλήθεη.
Νξηζκόο ελόο λένπ καζήκαηνο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα νξίζεη έλα λέν κάζεκα γηα
έλα Ξξόγξακκα Ππνπδώλ θάπνηαο Πρνιήο. Αθνύ έρεη επηιέμεη ην Ίδξπκα, ηελ Πρνιή θαη
ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ ηεο, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη «Δημιοςπγία Νέος Μαθήμαηορ»
από ηελ ιίζηα επηινγώλ. Έπεηηα, εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ καζήκαηνο
όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 11 όπνπ έρνπκε ην ζελάξην δεκηνπξγίαο λένπ καζήκαηνο
γηα ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ Ζιεθηξνινγίαο ηεο Πρνιήο «ΣΕΦ» ηνπ Ρ.Δ.Η. Θξήηεο. Γηα
ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζεη ηνλ κωδικό ηνπ καζήκαηνο, ηνλ ηίηλο ηνπ, λα
επηιέμεη ηελ καηηγοπία ηνπ (π.ρ., ππνρξεσηηθό, επηινγήο θηι) από ηηο δηαζέζηκεο πνπ
ππάξρνπλ, ηνλ ηύπο ηνπ καζήκαηνο (π.ρ., ππνβάζξνπ, επηζηεκνληθήο πεξηνρήο θηι), ηνλ
ηύπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (π.ρ., δηαιέμεηο, εξγαζηήξην θηι), ηηο διδακηικέρ μονάδερ πνπ
δεζκεύεη,

ηηο

ώπερ

διδαζκαλίαρ

πνπ

απαηηνύληαη

θαη

ην

εξάμηνο

ζην

νπνίν

πξνζθέξεηαη. Ρέινο, κπνξεί λα εηζάγεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο αλ είλαη δηαζέζηκε
θαζώο θαη ηε ζειίδα ζηνλ Νδεγό Ππνπδώλ όπνπ αλαθέξεηαη. Πηε ζπλέρεηα παηώληαο ην
θνπκπί «Δημιοςπγία Νέος Μαθήμαηορ» ην κάζεκα πξνζηίζεηαη ζην Ξξόγξακκα
Ππνπδώλ.
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Εικόνα 11. Δημιοςπγία Νέος Μαθήμαηορ

Ρξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ καζήκαηνο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη/ελεκεξώζεη
ηα ζηνηρεία ελόο καζήκαηνο. Αθνύ επηιέμεη ην Ίδξπκα, ηε Πρνιή θαη ην Ξξόγξακκα
Ππνπδώλ ηνπ νπνίνπ ην κάζεκα πξόθεηηαη λα ηξνπνπνηήζεη, επηιέγεη από ηελ ιίζηα
επηινγώλ «Ενημέπωζη ηοισείων Μαθήμαηορ». Πηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε
ηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο ηα νπνία πξόθεηηαη λα ηξνπνπνηήζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ
Ηδξύκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 12 γηα ην κάζεκα «Ππογπαμμαηιζμόρ ΗΤ –
Ι

(Θ)»

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

Ππνπδώλ

«Ηλεκηπολογίαρ»

ηεο

Πρνιήο

«ΣΕΦ».

Ρξνπνπνηήζεηο κπνξνύλ γίλνπλ ζε όια ηα πεδία ηεο θόξκαο πνπ αλαθέξεηαη ζην κάζεκα,
δειαδή ζηνλ θσδηθό, ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο, ηνλ ηύπν δηδαζθαιίαο, ηελ θαηεγνξία ηνπ,
ηνλ ηύπν ηνπ, ηηο δηδαθηηθέο ηνπ κνλάδεο, ηηο ώξεο δηδαζθαιίαο, ην εμάκελν ηνπ, ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ θαη ηε ζειίδα ηνπ ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ. Αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
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ηξνπνπνηήζεηο παηώληαο ην θνπκπί «Ενημέπωζη ηοισείων Μαθήμαηορ» ηα λέα
δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ απνζεθεύνληαη νξηζηηθά ζην
ζύζηεκα.

Εικόνα 12. Ενημέπωζη ηοισείων Μαθήμαηορ

Γηαγξαθή καζήκαηνο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα δηαγξάςεη έλα ππάξρνλ
κάζεκα. Έρνληαο επηιέμεη ην Ίδξπκα, ηε Πρνιή θαη ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ ηνπ νπνίνπ ην
κάζεκα επηζπκεί λα δηαγξάςεη, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη από ην κελνύ επηινγώλ «Διαγπαθή
Μαθήμαηορ» θαη εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο ην θνπκπί

«Διαγπαθή

Μαθήμαηορ». Ξαηώληαο ην θνπκπί ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη
νξηζηηθά ην επηιεγκέλν κάζεκα. Απηή ε δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 13 γηα ην
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Ξξόγξακκα Ππνπδώλ ηεο «Ηλεκηπολογίαρ» θαη ην κάζεκα «Ππογπαμμαηιζμόρ ΗΤ – Ι
(Θ)».
Πην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ε πιαηθόξκα δελ
επηηξέπεη

ηελ

αζπιιόγηζηε

δηαγξαθή

καζεκάησλ.

Ζ

πιαηθόξκα

επηηξέπεη

ζηνπο

δηαρεηξηζηέο ηεο λα δηαγξάςνπλ κόλν ηα καζήκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε
παξάπιεπξα δεδνκέλα.

Εικόνα 13. Διαγπαθή Μαθήμαηορ
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Ενόηηηα 2. Διασείπιζη ηων λογαπιαζμών ηηρ πλαηθόπμαρ
Ζ Γηαρείξηζε Ινγαξηαζκώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο
πιαηθόξκαο λα νξίζνπλ ηόζν ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνύο ηεο
πιαηθόξκαο όζν θαη ην επίπεδν πξόζβαζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ζην πεξηερόκελό ηεο. Ν
κεραληζκόο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πιαηθόξκα γηα λα νξίζεη ην επίπεδν πξόζβαζεο ησλ
ρξεζηώλ ηεο είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ξόισλ θαη νκάδσλ.
Ξξνθεηκέλνπ έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκόο λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε κηα ελόηεηα ζα
πξέπεη λα απνθηήζεη θαη ηνλ αληίζηνηρν ξόιν ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζηε
ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα. Γηα λα απνθηήζεη ην ξόιν απηό ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη κέινο
κηαο ηνπιάρηζην νκάδαο ξόισλ ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν ξόιν.

Γηαρείξηζε Ινγαξηαζκώλ
Ζ ππνελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζηελ ππνελόηεηα
ησλ ινγαξηαζκώλ. Πηελ ππνελόηεηα απηή νη εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα:
― Γεκηνπξγήζνπλ έλα λέν ινγαξηαζκό
― Ρξνπνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ελόο πθηζηάκελνπ ινγαξηαζκνύ
― Γηαγξάςνπλ έλα πθηζηάκελν ινγαξηαζκό
― Νξίζνπλ ζε πνηεο νκάδεο ινγαξηαζκώλ αλήθεη ν πθηζηάκελνο ινγαξηαζκόο
― Νξίζνπλ ζε πνηεο Πρνιέο αλήθεη ν πθηζηάκελνο ινγαξηαζκόο
― Νξίζνπλ ζε πνηα Ρκήκαηα αλήθεη ν πθηζηάκελνο ινγαξηαζκόο
― Νξίζνπλ ζε πνην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ αλήθεη ν πθηζηάκελνο ινγαξηαζκόο
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Κε εμαίξεζε ηε δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ, όιεο νη ππόινηπεο ελέξγεηεο πνπ
αλαθέξακε παξαπάλσ γίλνληαη κε βάζε έλαλ δεδνκέλν ινγαξηαζκό ηνλ νπνίν πξέπεη λα
έρνπκε επηιέμεη.
Γεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν
ινγαξηαζκό θαη λα ηνλ πξνζζέζεη ζην ζύζηεκα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 14,
επηιέγνληαο από ην κελνύ επηινγώλ «Δημιοςπγία Λογαπιαζμού», εκθαλίδεηαη ε θόξκα
εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ππάξρεη
δηάθξηζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζε ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά. πνρξεσηηθά
είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ
όπσο ην «Όνομα Υπήζηη», ν «Κωδικόρ Ππόζβαζηρ» θαη ε «Επιβεβαίωζη Κωδικού
Ππόζβαζηρ». Ρα ππόινηπα ζηνηρεία όπσο Όλνκα, Δπώλπκν θηι. είλαη πξναηξεηηθά.
Δπίζεο, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηε γιώζζα εκθάληζεο ηεο πιαηθόξκαο αλάκεζα ζε
Αγγιηθά,

Διιεληθά

ε

ηελ

ζπκπιεξώζνπκε ηε θόξκα

γιώζζα
κε ηα

πνπ

έρεη

ζηνηρεία ηνπ

ζηνλ

πεξηεγεηή(browser).

Αθνύ

ινγαξηαζκνύ, παηάκε ην θνπκπί

«Δημιοςπγία Λογαπιαζμού» θαη ν ινγαξηαζκόο εηζάγεηαη ζην ζύζηεκα.

Εικόνα 14. Δημιοςπγία Νέος Λογαπιαζμού
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Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ ινγαξηαζκνύ
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα ελεκεξώζεη ηα ζηνηρεία
ελόο ππάξρνληνο ινγαξηαζκνύ. Γηα λα γίλεη απηό, πξέπεη πξώηα λα επηιέμνπκε ηνλ
ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία ζέινπκε λα αιιάμνπκε θαη επηιέγνπκε «Ενημέπωζη
ηοισείων Λογαπιαζμού» από ην κελνύ επηινγώλ. πάξρεη δπλαηόηεηα λα αιιάμνπλ
είηε ηα πξναηξεηηθά πεδία ηνπ ινγαξηαζκνύ πνπ είρακε δώζεη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ
ινγαξηαζκνύ, είηε ν θσδηθόο πξόζβαζεο. Ξξναηξεηηθά πεδία είλαη ην Όλνκα, ην Δπώλπκν,
νη Ξιεξνθνξίεο, ην email θαη ε γιώζζα ρξεζηκνπνηώληαο. Έρνπκε δηαρσξίζεη ηελ
ελεκέξσζε ησλ πξναηξεηηθώλ πεδίσλ κε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ρξεζηκνπνηώληαο δύν
θνπκπηά, ην θνπκπί «Ενημέπωζη Λογαπιαζμού»

θαη

ην θνπκπί

«Ενημέπωζη

Κωδικού Ππόζβαζηρ» αληίζηνηρα. Απηό θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 15 όπνπ έρνπκε έλα
παξάδεηγκα αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ γηα ην ινγαξηαζκό κε όλνκα ρξήζηε «rousakis».

Εικόνα 15. Ενημέπωζη Λογαπιαζμού

Γηαγξαθή πθηζηάκελνπ ινγαξηαζκνύ
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα δηαγξάςεη έλα ππάξρνλ
ινγαξηαζκό. Έρνληαο επηιέμεη ην ινγαξηαζκό πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη θαη επηιέγνληαο
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ζηε ζπλέρεηα από ην κελνύ επηινγώλ «Διαγπαθή Λογαπιαζμού» εκθαλίδεηαη ζην
παξάζπξν δηαρείξηζεο ην θνπκπί «Διαγπαθή Λογαπιαζμού». Ξαηώληαο ην θνπκπί ν
δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη νξηζηηθά ηνλ επηιεγκέλν ινγαξηαζκό. Απηή
ε δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 16 γηα ην ινγαξηαζκό κε όλνκα ρξήζηε «rousakis».
Πην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ε πιαηθόξκα δελ
επηηξέπεη ηελ αζπιιόγηζηε δηαγξαθή ινγαξηαζκώλ. Ζ πιαηθόξκα επηηξέπεη ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο λα δηαγξάςνπλ κόλν ηνπο ινγαξηαζκνύο νη νπνίνη δελ
έρνπλ ζπλδεζεί κε παξάπιεπξα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, δελ γίλεηαη λα δηαγξαθεί έλα
ινγαξηαζκόο αλ αλήθεη ζε Νκάδεο Ινγαξηαζκώλ, Πρνιέο, Ρκήκαηα ή Ξξνγξάκκαηα
Ππνπδώλ.

Εικόνα 16. Διαγπαθή Λογαπιαζμού

Νξηζκόο Νκάδσλ ινγαξηαζκώλ γηα έλα πθηζηάκελν ινγαξηαζκό
Νη Νκάδεο ινγαξηαζκώλ θαηεγνξηνπνηνύλ θαη δηαβαζκίδνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ρξεζηώλ
κε βάζε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο πνπ έρνπλ ώζηε λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο
ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ ηελ πιαηθόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. δηαρείξηζε καζεκάησλ,
θαζεγεηώλ θηι). Νπνηεδήπνηε δεκηνπξγνύκε έλαλ λέν ινγαξηαζκό πξέπεη λα ηνλ
ζπζρεηίδνπκε κε θάπνηα Νκάδα ινγαξηαζκώλ γηα λα νξίδνπκε ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη ζηελ
πιαηθόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα ην θάλνπκε απηό επηιέγνπκε ην όλνκα ρξήζηε ηνπ
ινγαξηαζκνύ πνπ επηζπκνύκε θαη «Διασείπιζη Ομάδων Λογαπιαζμού» από ην κελνύ
επηινγώλ όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 17 γηα ην ρξήζηε «rousakis». Πην αξηζηεξό
παξάζπξν βιέπνπκε ηηο δηαζέζηκεο νκάδεο ινγαξηαζκώλ θαη ζην δεμί παξάζπξν βιέπνπκε
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ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη. Δπεηδή πξόθεηηαη γηα έλα λέν ρξήζηε παξαηεξνύκε όηη πξνο
ην παξόλ δελ αλήθεη ζε θακία νκάδα.
Γηα λα πξνζζέζνπκε ην ινγαξηαζκό ζε κία νκάδα, επηιέγνπκε ηελ νκάδα, ζηε ζπλέρεηα ην
θνπκπί

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ελεκεξώλνληαη κε επηηπρία. Αλ επηζπκνύκε

λα πξνζζέζνπκε ην ινγαξηαζκό ζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο νκάδεο, δελ επηιέγνπκε θάπνηα
νκάδα παξά κόλν ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Πηελ αληίζεηε

πεξίπησζε, αλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό από κηα νκάδα, επηιέγνπκε ηελ
νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

. Αλ πάιη ζέινπκε λα

αθαηξέζνπκε ην ινγαξηαζκό από όιεο ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη παηάκε ην θνπκπί
ρσξίο λα επηιέμνπκε θάπνηα από ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη.

Εικόνα 17. Διασείπιζη Ομάδων Λογαπιαζμού

Νξηζκόο Πρνιώλ γηα έλα πθηζηάκελν ινγαξηαζκό
Ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα νξίζεη ζε έλα ινγαξηαζκό ηελ
πξόζβαζε πνπ έρεη ζε επίπεδν δεδνκέλσλ όζνλ αθνξά ηηο νληόηεηεο ηνπ Ηδξύκαηνο ζε
επίπεδν Πρνιήο. Ξην ζπγθεθξηκέλα απηό ην λέν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πιεξνθνξηαθνύ
ζπζηήκαηνο ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ελώ δνπιεύνπλ ζηηο ίδηεο ππό-ελόηεηεο ν
θαζέλαο λα δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ ηνλ αθνξνύλ.
Έλα ηέηνην παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ
ηδξύκαηνο. Πηελ πεξίπησζε απηή δύν δηαθνξεηηθή ινγαξηαζκνί ηνπ Ξιεξνθνξηαθνύ
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Ππζηήκαηνο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ ίδηα ππνελόηεηα (Γηαρείξηζε
Ππνπδαζηώλ) αιιά ν θάζε ινγαξηαζκόο λα βιέπεη θαη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη κόλν
ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ Πρνιώλ ηνπ Ηδξύκαηνο πνπ ηνλ αθνξνύλ.
Νη Πρνιέο ζηηο νπνίεο αλήθεη θάπνηνο ινγαξηαζκόο, θαζνξίδνπλ ηα Ξξνγξάκκαηα ζπνπδώλ
ζηα νπνία έρεη πξόζβαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα καζήκαηα ηνπο. Δπνκέλσο όηαλ
δεκηνπξγνύκε έλαλ ινγαξηαζκό, θαιό είλαη λα ηνλ ηνπνζεηνύκε θαη ζηελ αληίζηνηρε
Πρνιή/εο πνπ αλήθεη. Γηα λα ην επηηύρνπκε απηό επηιέγνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ
επηζπκνύκε θαη ζηε ζπλέρεηα «Διασείπιζη σολών» από ην κελνύ επηινγώλ.
Πηε ζπλέρεηα ν εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο βιέπεη ζην αξηζηεξό παξάζπξν ηηο δηαζέζηκεο
Πρνιέο ζηηο νπνίεο έρεη πξόζβαζε ν ινγαξηαζκόο θαη ζην δεμί παξάζπξν ηηο Πρνιέο ζηηο
νπνίεο αλήθεη. Πηελ Εικόνα 18 βιέπνπκε έλα ζελάξην γηα ηνλ ινγαξηαζκό «rousakis» ν
νπνίνο πξνο ην παξόλ δελ αλήθεη ζε θακία Πρνιή θαη νη ελδεηθηηθέο δηαζέζηκεο Πρνιέο
είλαη νη ΠΡΔΦ, ΠΓΝ, ΠΡΔΓ, ΠΔΞ.
Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό ζε κία Πρνιή από ηηο δηαζέζηκεο, αξθεί λα
επηιέμνπκε ηε Πρνιή θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

ην νπνίν νινθιεξώλεη ηε δηαδηθαζία.

Αλ ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ην ινγαξηαζκό ζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο Πρνιέο, αξθεί λα
επηιέμνπκε ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ

ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό από κηα Πρνιή, επηιέγνπκε ηελ Πρνιή ζηελ
νπνία αλήθεη θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

. Αλ πάιη ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ην

ινγαξηαζκό από όιεο ηηο Πρνιέο ζηηο νπνίεο αλήθεη παηάκε ην θνπκπί

ρσξίο λα

επηιέμνπκε θάπνηα από ηηο Πρνιέο ζηηο νπνίεο αλήθεη.
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Εικόνα 18. Διασείπιζη σολών
Νξηζκόο Ρκεκάησλ γηα έλα πθηζηάκελν ινγαξηαζκό
Ρα Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη θάπνηνο ινγαξηαζκόο εμαξηώληαη αξρηθά από ηηο Πρνιέο ζηηο
νπνίεο αλήθεη ν ελ ιόγσ ινγαξηαζκόο. Όπσο είλαη θπζηθό, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε έλαλ
ινγαξηαζκό ν νπνίνο δελ αλήθεη

ζε θακία Πρνιή, ηόηε δελ κπνξνύκε λα ηνλ

ηνπνζεηήζνπκε ζε κανένα Ρκήκα θαη γηα απηό ην ιόγν ε δεκηνπξγία ελόο λένπ
ινγαξηαζκνύ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε θάπνηα Πρνιή. Γηα λα
ηνπνζεηήζνπκε έλαλ ινγαξηαζκό ζε έλα Ρκήκα θαη αθνύ ηνλ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζε κία ε
πεξηζζόηεξεο Πρνιέο, ηνλ επηιέγνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε

«Διασείπιζη

Σμημάηων» από ην κελνύ επηινγώλ. Πην αξηζηεξό παξάζπξν βιέπνπκε ηα δηαζέζηκα
Ρκήκαηα θαη ζην δεμί παξάζπξν βιέπνπκε ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη. Αο ππνζέζνπκε
έλα ζελάξην γηα ην ινγαξηαζκό κε όλνκα «rousakis» ν νπνίνο αλήθεη ζηε Πρνιή ηεο
«ΣΕΦ». Ζ Εικόνα 19 πεξηγξάθεη ην ελ ιόγσ ζελάξην θαη παξαηεξνύκε, αθελόο όηη ν
ινγαξηαζκόο δελ αλήθεη ζε θάπνην Ρκήκα, αθεηέξνπ ηα δηαζέζηκα Ρκήκαηα είλαη απηά πνπ
αλήθνπλ ζηε Πρνιή ηεο «ΣΕΦ» ζηελ νπνία αλήθεη θαη ν ινγαξηαζκόο.
Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό ζε έλα Ρκήκα από ηα δηαζέζηκα, αξθεί λα
επηιέμνπκε ην Ρκήκα θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

ην νπνίν νινθιεξώλεη ηε δηαδηθαζία.

Αλ ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ην ινγαξηαζκό ζε όια ηα δηαζέζηκα Ρκήκαηα, αξθεί λα
επηιέμνπκε ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ

ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό από έλα Ρκήκα ζην νπνίν αλήθεη, επηιέγνπκε ην
Ρκήκα θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

. Αλ πάιη ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ην ινγαξηαζκό
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από όια ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη παηάκε ην θνπκπί

ρσξίο λα επηιέμνπκε θάπνην

από ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη.

Εικόνα 19. Διασείπιζη Σμημάηων

Νξηζκόο Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ γηα έλα πθηζηάκελν ινγαξηαζκό
Ρα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνία αλήθεη θάπνηνο ινγαξηαζκόο εμαξηώληαη αξρηθά από
ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη ν ελ ιόγσ ινγαξηαζκόο. Όπσο είλαη θπζηθό, ζε πεξίπησζε
πνπ έρνπκε έλαλ ινγαξηαζκό ν νπνίνο δελ αλήθεη ζε θαλέλα Ρκήκα, ηόηε δελ κπνξνύκε λα
ηνλ ηνπνζεηήζνπκε ζε κανένα Ξξόγξακκα Ππνπδώλ θαη γηα απηό ην ιόγν ε δεκηνπξγία
ελόο λένπ ινγαξηαζκνύ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε θάπνηα Πρνιή
θαη θαη’ επέθηαζε ζε θάπνην Ρκήκα ηεο. Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε έλαλ ινγαξηαζκό ζε έλα
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ θαη αθνύ ηνλ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα Ρκήκαηα,
ηνλ επηιέγνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε «Διασείπιζη Ππογπάμμαηορ ποςδών»
από ην κελνύ επηινγώλ. Πην αξηζηεξό παξάζπξν βιέπνπκε ηα δηαζέζηκα Ξξνγξάκκαηα
Ππνπδώλ θαη ζην δεμί παξάζπξν βιέπνπκε ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνία αλήθεη.
Αο ππνζέζνπκε έλα ζελάξην γηα ην ινγαξηαζκό κε όλνκα «rousakis» ν νπνίνο αλήθεη ζηε
Πρνιή ηεο «ΣΕΦ» θαη ζην Ρκήκα «Ηλεκηπολογίαρ». Ζ Εικόνα 20 πεξηγξάθεη ην ελ
ιόγσ ζελάξην θαη παξαηεξνύκε, αθελόο όηη ν ινγαξηαζκόο δελ αλήθεη ζε θάπνην
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ, αθεηέξνπ ηα δηαζέζηκα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ είλαη απηά πνπ
αλήθνπλ ζην Ρκήκα ηεο «Ηλεκηπολογίαρ» από ηε «ΣΕΦ» ζηελ νπνία αλήθεη θαη ν
ινγαξηαζκόο.
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Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό ζε έλα Ξξόγξακκα Ππνπδώλ από ηα δηαζέζηκα,
αξθεί λα επηιέμνπκε ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

ην νπνίν

νινθιεξώλεη ηε δηαδηθαζία. Αλ ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ην ινγαξηαζκό ζε όια ηα
δηαζέζηκα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ, αξθεί λα επηιέμνπκε ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί

ε δηαδηθαζία. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό από
έλα Ξξόγξακκα Ππνπδώλ ζην νπνίν αλήθεη, επηιέγνπκε ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ θαη ζηε
ζπλέρεηα ην θνπκπί

. Αλ πάιη ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ην ινγαξηαζκό από όια ηα

Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνίεο αλήθεη παηάκε ην θνπκπί

ρσξίο λα επηιέμνπκε

θάπνην από ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνία αλήθεη.

Εικόνα 20. Διασείπιζη Ππογπάμμαηορ ποςδών
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Γηαρείξηζε ξόισλ θαη νκάδσλ
Ζ πιαηθόξκα είλαη νξγαλσκέλε ζε δηάθνξεο ελόηεηεο νη νπνίεο απνηεινύλ ηα θύξηα
ζπζηαηηθά ηεο κέξε. πελζπκίδνπκε όηη νη θύξηεο ελόηεηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί,
αθνξνύλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ Ηδξύκαηνο, ηε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ, ηε δηαρείξηζε
ησλ θαζεγεηώλ, ηε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη αλά εμάκελν θαη ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ καζεκάησλ. Νη ελόηεηεο απηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμύ
ηνπο θαη αληηζηνηρνύλ ζηνπο ξόινπο ηεο πιαηθόξκαο.
Πηελ ππνελόηεηα απηή νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα:


Γεκηνπξγήζνπλ κηα λέα νκάδα ξόισλ



Ρξνπνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία κηαο πθηζηάκελεο νκάδαο ξόισλ



Γηαγξάςνπλ κηα πθηζηάκελε νκάδα ξόισλ



Νξίζνπλ ηνπο ξόινπο πνπ πεξηιακβάλεη κηα πθηζηάκελε νκάδα

Πε θάζε νκάδα αληηζηνηρίδνπκε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο ξόινπο πνπ πεξηγξάςακε
παξαπάλσ θαη απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα εμνπζηνδνηείηαη ε νκάδα γηα λα εθηειεί ηηο
ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο ξόινπο.
Γεκηνπξγία λέαο νκάδαο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα νξίζεη κηα λέα νκάδα
ινγαξηαζκώλ. Αθνύ επηιέμεη από ηελ ιίζηα επηινγώλ «Δημιοςπγία Νέαρ Ομάδαρ»,
εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο νκάδαο ηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνύλ όπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 21. Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζεη ην όλνκα ηεο
λέαο νκάδαο θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε λέα νκάδα ινγαξηαζκώλ.
Ρέινο, παηώληαο ην θνπκπί «Δημιοςπγία Νέαρ Ομάδαρ» ε νκάδα πξνζηίζεηαη ζην
ζύζηεκα.
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Εικόνα 21. Δημιοςπγία Νέαρ Ομάδαρ

Ρξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ κηα πθηζηάκελεο νκάδαο
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη/ελεκεξώζεη
ηα ζηνηρεία γηα κηα πθηζηάκελε νκάδα ινγαξηαζκώλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ηέηνηα
ελέξγεηα πξέπεη πξώηα λα επηιέμεη από ηηο δηαζέζηκεο νκάδεο ηελ νκάδα ηεο νπνίαο ηα
ζηνηρεία επηζπκεί λα ελεκεξώζεη θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε ιίζηα επηινγώλ «Ενημέπωζη
ηοισείων σολήρ». Έπεηηα, εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο ηα νπνία
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Ηδξύκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 22
γηα ηελ νκάδα «users». Πε απηό ην ζεκείν ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη είηε ην
όλνκα ηεο νκάδαο, είηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιόγσ νκάδα. Αθνύ
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο παηώληαο ην θνπκπί «Ενημέπωζη ηοισείων
Ομάδαρ» ηα λέα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ νκάδα απνζεθεύνληαη νξηζηηθά ζην
ζύζηεκα.

Εικόνα 22. Ενημέπωζη ηοισείων Ομάδαρ
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Γηαγξαθή πθηζηάκελεο νκάδαο ξόισλ
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα δηαγξάςεη κία ππάξρνπζα
νκάδα ξόισλ. Έρνληαο επηιέμεη ηελ νκάδα πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη, ζηε ζπλέρεηα
επηιέγεη από ην κελνύ επηινγώλ «Διαγπαθή Ομάδαρ» θαη εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν
δηαρείξηζεο ην θνπκπί «Διαγπαθή Ομάδαρ». Ξαηώληαο ην θνπκπί ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη νξηζηηθά ηελ επηιεγκέλε νκάδα ξόισλ. Απηή ε δηαδηθαζία
θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 23 γηα ηελ νκάδα ινγαξηαζκώλ «ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ».
Πην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ε πιαηθόξκα δελ
επηηξέπεη ηελ αζπιιόγηζηε δηαγξαθή νκάδσλ. Ζ πιαηθόξκα επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο
ηεο λα δηαγξάςνπλ κόλν ηηο νκάδεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε παξάπιεπξα
δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα δε γίλεηαη λα δηαγξαθεί κία νκάδα αλ δελ έρνπλ αθαηξεζεί όινη
νη ξόινη πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί καδί ηεο.

Εικόνα 23. Διαγπαθή Ομάδαρ
Νξηζκόο ξόισλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα πθηζηάκελε νκάδα
Όπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή ηνπ παξόλ θεηκέλνπ, ε πιαηθόξκα απνηειείηαη από
αλεμάξηεηεο

νληόηεηεο/ελόηεηεο

θάζε

κία

από

ηηο

νπνίεο

είλαη

ππεύζπλε

γηα

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. πελζπκίδνπκε όηη νη ππάξρνπζεο ελόηεηεο αθνξνύλ ηελ
δηαρείξηζε α) ηνπ Ηδξύκαηνο, β) ησλ ινγαξηαζκώλ, γ) ησλ θαζεγεηώλ, δ) ησλ καζεκάησλ
γηα έλα εμάκελν, ε) ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηα καζήκαηα. Ζ ππνελόηεηα απηή
επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο πξνζζέζεη ξόινπο ζε κία ππάξρνπζα νκάδα
ινγαξηαζκώλ. Κε άιια ιόγηα, ν δηαρεηξηζηήο θαζνξίδεη κε πνηεο ελόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο
ζα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κηα νκάδα ρξεζηώλ. Έρνληαο επηιέμεη ηελ νκάδα πνπ
επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη από ην κελνύ επηινγώλ «Διασείπιζη Ρόλων Ομάδαρ»
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γηα λα εκθαληζηνύλ δύν παξάζπξα πνπ πεξηέρνπλ α) ηνπο ξόινπο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ
νκάδα θαη β) ηνπο ξόινπο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα αληίζηνηρα. Πηελ Εικόνα 24
βιέπνπκε έλα ζελάξην γηα ηελ νκάδα «users» ε νπνία δε ζρεηίδεηαη κε θαλέλαλ ξόιν γηα
ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κε ηελ πιαηθόξκα. Δλαιιαθηηθά, ζηελ Εικόνα 25 βιέπνπκε έλα
άιιν ζελάξην γηα ηελ νκάδα «administrator» ε νπνία ζρεηίδεηαη κε όινπο ηνπο ξόινπο
γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κε ηελ πιαηθόξκα. Δπνκέλσο, ζε απηή ηελ νκάδα κπνξνύκε
λα βάδνπκε ινγαξηαζκνύο νη νπνίνη έρνπλ δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή.
Γηα λα νξίζνπκε έλαλ ξόιν ζηελ νκάδα πνπ έρνπκε επηιέμεη, αξθεί λα επηιέμνπκε ην ξόιν
από ην αξηζηεξό παξάζπξν θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε

δηαδηθαζία. Αλ ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζηελ νκάδα όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ξόινπο,
αξθεί λα επηιέμνπκε ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Πηελ αληίζεηε

πεξίπησζε, αλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε θάπνην ξόιν από ηελ νκάδα πνπ έρνπκε επηιέμεη,
επηιέγνπκε ην ξόιν πνπ θαηέρεη θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

. Αλ πάιη ζέινπκε λα

αθαηξέζνπκε όινπο ηνπο ξόινπο πνπ θαηέρεη από ηελ νκάδα, παηάκε ην θνπκπί

ρσξίο

λα επηιέμνπκε θάπνηνλ από ηνπο ξόινπο πνπ θαηέρεη.

Εικόνα 24. Διασείπιζη Ρόλων Ομάδαρ users
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Εικόνα 25. Διασείπιζη Ρόλων Ομάδαρ administrator
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Ενόηηηα 3. Διασείπιζη ηων καθηγηηών ηηρ πλαηθόπμαρ
Ζ

ελόηεηα

ηεο

«Διασείπιζηρ

Καθηγηηών»

δίλεη

ηε

δπλαηόηεηα

ζηνπο

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα νξίζνπλ ηνπο θαζεγεηέο ηεο πιαηθόξκαο θαζώο θαη ηηο
ζπζρεηίζεηο ηνπο κε ηηο ππάξρνπζεο Πρνιέο θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ.
Ζ ελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζηελ ελόηεηα ησλ
θαζεγεηώλ. Πηελ ελόηεηα απηή νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα:


Ξξνζζέζνπλ έλα λέν θαζεγεηή



Ρξνπνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ελόο πθηζηάκελνπ θαζεγεηή



Γηαγξάςνπλ έλα πθηζηάκελν θαζεγεηή



Νξίζνπλ ζε πνηεο Πρνιέο αλήθεη ν πθηζηάκελνο θαζεγεηήο



Νξίζνπλ ζε πνηα Ρκήκαηα αλήθεη ν πθηζηάκελνο θαζεγεηήο



Νξίζνπλ ζε πνηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ αλήθεη ν πθηζηάκελνο θαζεγεηήο

Κε εμαίξεζε ηε δεκηνπξγία λένπ θαζεγεηή, όιεο νη ππόινηπεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξακε
παξαπάλσ γίλνληαη κε βάζε έλαλ δεδνκέλν θαζεγεηή ηνλ νπνίν πξέπεη λα έρνπκε
επηιέμεη.
Ξξνζζήθε λένπ θαζεγεηή
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα νξίζεη έλαλ λέν θαζεγεηή
θαη λα ηνλ πξνζζέζεη ζην Ίδξπκα. Αθνύ επηιέμεη από ηελ ιίζηα επηινγώλ «Πποζθήκη
Νέος Καθηγηηή», εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ θαζεγεηή όπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 26. Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζεη αξρηθά ην
όλνκα θαη ην επώλπκν ηνπ λένπ θαζεγεηή. Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα επηιέμεη ζε πνηα Πρνιή
ζα ηνλ ηνπνζεηήζεη, ην είδνο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Πρνιή, ηνλ ηίηιν ηνπ θαη ηε βαζκίδα
ηνπ. Ρέινο, κπνξεί λα πξνζζέζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ θαζεγεηή θαη
ζηε ζπλέρεηα παηώληαο ην θνπκπί «Πποζθήκη Νέος Καθηγηηή» ν θαζεγεηήο
πξνζηίζεηαη ζην Ίδξπκα.
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Εικόνα 26. Πποζθήκη Καθηγηηή

Ρξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ πθηζηάκελνπ θαζεγεηή
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη/ελεκεξώζεη
ηα ζηνηρεία ελόο ππάξρνληνο θαζεγεηή. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ηέηνηα ελέξγεηα
πξέπεη πξώηα λα επηιέμεη από ηνπο δηαζέζηκνπο θαζεγεηέο ηνλ θαζεγεηή ηνπ νπνίνπ ηα
ζηνηρεία επηζπκεί λα ελεκεξώζεη θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε ιίζηα επηινγώλ «Ενημέπωζη
ηοισείων Καθηγηηή». Έπεηηα, εκθαλίδεηαη ε θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαζεγεηή ηα
νπνία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Ηδξύκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
Εικόνα 27 γηα ηνλ θαζεγεηή «Ιωάννη Ροςζζάκη». Πε απηό ην ζεκείν ν δηαρεηξηζηήο
κπνξεί λα αιιάμεη είηε ην όλνκα, είηε ην επώλπκν ηνπ θαζεγεηή, είηε ην είδνο ηεο
ζπλεξγαζίαο, ηνλ ηίηιν, ηελ βαζκίδα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ. Ξαξαηεξνύκε όηη ν
δηαρεηξηζηήο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηε Πρνιή ζηελ νπνία αλήθεη από απηή ηελ ππνελόηεηα.
πάξρεη μερσξηζηή ππνελόηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο Πρνιέο πνπ αλήθεη ν θαζεγεηήο θαη
ζα αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα. Αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο παηώληαο ην
θνπκπί «Ενημέπωζη ηοισείων Καθηγηηή» ηα λέα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ
θαζεγεηή απνζεθεύνληαη νξηζηηθά ζην ζύζηεκα.
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Εικόνα 27. Ενημέπωζη ηοισείων Καθηγηηή

Γηαγξαθή πθηζηάκελνπ θαζεγεηή
Ζ ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα δηαγξάςεη έλαλ ππάξρνλ
θαζεγεηή ελόο δνζέληνο Ηδξύκαηνο. Έρνληαο επηιέμεη ηνλ θαζεγεηή πνπ επηζπκεί λα
δηαγξάςεη

θαη

επηιέγνληαο

ζηε

ζπλέρεηα

από

ην

κελνύ

επηινγώλ

«Διαγπαθή

Καθηγηηή», εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο ην θνπκπί «Διαγπαθή Καθηγηηή».
Ξαηώληαο ην θνπκπί ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη νξηζηηθά ηνλ
επηιεγκέλν θαζεγεηή. Απηή ε δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 28 γηα ηνλ θαζεγεηή
«Ιωάννη Ροςζζάκη».
Πην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ε πιαηθόξκα δελ
επηηξέπεη

ηελ

αζπιιόγηζηε

δηαγξαθή

θαζεγεηώλ.

Ζ

πιαηθόξκα

επηηξέπεη

ζηνπο

δηαρεηξηζηέο ηεο λα δηαγξάςνπλ κόλν ηνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε
παξάπιεπξα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη εθηθηή ε δηαγξαθή ελόο θαζεγεηή όηαλ
απηόο αλήθεη ζε θάπνηα Πρνιή, Ρκήκα ή Ξξόγξακκα Ππνπδώλ.
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Εικόνα 28. Διαγπαθή Καθηγηηή

Νξηζκόο Πρνιώλ γηα έλαλ πθηζηάκελν θαζεγεηή
Όπσο είδακε, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Ηδξύκαηνο κπνξεί λα πξνζζέζεη έλαλ θαζεγεηή ζε κία
από ηηο δηαζέζηκεο ζρνιέο θαηά ηελ δεκηνπξγία θαη εηζαγσγή ηνπ ζην Ίδξπκα. Ζ
ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα ηνπνζεηήζεη έλαλ θαζεγεηή
ζε κία ή πεξηζζόηεξεο Πρνιέο. Έρνληαο επηιέμεη ηνλ θαζεγεηή πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα
επηιέγεη από ην κελνύ επηινγώλ «σολέρ ζηιρ οποίερ ανήκει» γηα λα εκθαληζηνύλ δύν
παξάζπξα πνπ πεξηέρνπλ α) ηηο Πρνιέο ζηηο νπνίεο ΔΕΝ αλήθεη ν θαζεγεηήο θαη β) ηηο
Πρνιέο ζηηο νπνίεο αλήθεη αληίζηνηρα. Πηελ Εικόνα 29 βιέπνπκε έλα ζελάξην γηα ηνλ
θαζεγεηή «Ιωάννη Ροςζζάκη» ν νπνίν αλήθεη ζηε Πρνιή ηεο «ΣΕΦ» θαη δελ αλήθεη
ζηηο Πρνιέο ΠΓΝ, ΠΡΔΓ, ΠΔΞ.
Γηα λα πξνζζέζνπκε κία λέα Πρνιή ζηνλ θαζεγεηή πνπ έρνπκε επηιέμεη, αξθεί λα
επηιέμνπκε ηε Πρνιή από ην αξηζηεξό παξάζπξν θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

γηα λα

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Αλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ζηνλ θαζεγεηή όιεο ηηο
δηαζέζηκεο ζρνιέο, αξθεί λα επηιέμνπκε ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.

Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε θάπνηα Πρνιή από ηνλ θαζεγεηή
πνπ έρνπκε επηιέμεη, επηιέγνπκε κία από ηηο Πρνιέο ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ζηε ζπλέρεηα ην
θνπκπί

. Αλ πάιη ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε όιεο ηηο Πρνιέο ζηηο νπνίεο αλήθεη ν

θαζεγεηήο, παηάκε ην θνπκπί

ρσξίο λα επηιέμνπκε θάπνηα από ηηο Πρνιέο ζηηο νπνίεο

αλήθεη.
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Εικόνα 29. Διασείπιζη σολών Καθηγηηή

Νξηζκόο Ρκεκάησλ γηα έλαλ πθηζηάκελν θαζεγεηή
Θαη αλαινγία κε ηηο Πρνιέο ζηηο νπνίεο αλήθεη θάπνηνο θαζεγεηήο, ππάξρνπλ θαη ηα
Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη. Ζ δηαθνξά ζε απηή ηελ ππνελόηεηα έγθεηηαη ζην όηη όηαλ
δεκηνπξγνύκε έλαλ λέν θαζεγεηή, αξρηθά δελ αλήθεη ζε θαλέλα Ρκήκα παξά κόλν ζε
θάπνηα Πρνιή. Δπνκέλσο, ε ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα
ηνπνζεηήζεη έλαλ θαζεγεηή ζε έλα ε πεξηζζόηεξα Ρκήκαηα γηα ηηο Πρνιέο ζηηο νπνίεο
αλήθεη. Έρνληαο επηιέμεη ηνλ θαζεγεηή πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη από ην κελνύ
επηινγώλ «Σμήμαηα ζηα οποία ανήκει» γηα λα εκθαληζηνύλ δύν παξάζπξα πνπ
πεξηέρνπλ α) ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία ΔΕΝ αλήθεη ν θαζεγεηήο θαη β) ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία
αλήθεη αληίζηνηρα. Πηελ Εικόνα 31 βιέπνπκε έλα ζελάξην γηα ηνλ θαζεγεηή «Ιωάννη
Ροςζζάκη» ν νπνίν αλήθεη ζην Ρκήκα ηεο «Ηλεκηπολογίαρ» θαη δελ αλήθεη ζηα
Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ηεο Κεραλνινγία, Ξνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ θηι.
Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα λέν Ρκήκα ζηνλ θαζεγεηή πνπ έρνπκε επηιέμεη, αξθεί λα
επηιέμνπκε ην Ρκήκα από ην αξηζηεξό παξάζπξν θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

γηα λα

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Αλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ζηνλ θαζεγεηή όια ηα δηαζέζηκα
Ρκήκαηα, αξθεί λα επηιέμνπκε ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Πηελ

αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε θάπνην Ρκήκα από ηνλ θαζεγεηή πνπ
έρνπκε επηιέμεη, επηιέγνπκε έλα από ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη θαη ζηε ζπλέρεηα ην
θνπκπί

. Αλ πάιη ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε όια ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη ν
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θαζεγεηήο, παηάκε ην θνπκπί

ρσξίο λα επηιέμνπκε θάπνην από ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία

αλήθεη.

Εικόνα 30. Διασείπιζη Σμημάηων Καθηγηηή

Νξηζκόο Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ γηα έλαλ πθηζηάκελν θαζεγεηή
Θαη αλαινγία κε ηηο Πρνιέο θαη ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία αλήθεη θάπνηνο θαζεγεηήο,
ππάξρνπλ θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ησλ Ρκεκάησλ ζηα νπνία αλήθεη, νπόηε γίλεηαη
ζαθέο όηη πξέπεη ν θαζεγεηήο λα έρεη ηνπνζεηεζεί πξώηα ζε έλα ή πεξηζζόηεξα Ρκήκαηα
Δπνκέλσο, ε ππνελόηεηα απηή επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Ηδξύκαηνο λα ηνπνζεηήζεη
έλαλ θαζεγεηή ζε έλα ε πεξηζζόηεξα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ γηα ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία
αλήθεη. Έρνληαο επηιέμεη ηνλ θαζεγεηή πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη από ην κελνύ
επηινγώλ «Ππογπ. ποςδών ζηα οποία ανήκει» γηα λα εκθαληζηνύλ δύν παξάζπξα
πνπ πεξηέρνπλ α) ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνία ΔΕΝ αλήθεη ν θαζεγεηήο θαη β) ηα
Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνία αλήθεη αληίζηνηρα. Πηελ Εικόνα 31 βιέπνπκε έλα
ζελάξην γηα ηνλ θαζεγεηή «Ιωάννη Ροςζζάκη» ν νπνίνο αλήθεη ζην Ξξόγξακκα
Ππνπδώλ κε όλνκα «Π.. Ηλεκηπολογίαρ» θαη δελ αλήθεη ζην Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ
«ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ-ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ».
Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα λέν Ξξόγξακκα Ππνπδώλ ζηνλ θαζεγεηή πνπ έρνπκε επηιέμεη,
αξθεί λα επηιέμνπκε ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ από ην αξηζηεξό παξάζπξν θαη ζηε ζπλέρεηα
ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Αλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ζηνλ

θαζεγεηή όια ηα δηαζέζηκα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ, αξθεί λα επηιέμνπκε ην θνπκπί
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γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε
θάπνην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ από ηνλ θαζεγεηή πνπ έρνπκε επηιέμεη, επηιέγνπκε έλα από
ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνία αλήθεη θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί

. Αλ πάιη

ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε όια ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνία αλήθεη ν θαζεγεηήο,
παηάκε ην θνπκπί

ρσξίο λα επηιέμνπκε θάπνην από ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα

νπνία αλήθεη.

Εικόνα 31. Διασείπιζη Ππογπαμμάηων ποςδών Καθηγηηή

Ενόηηηα 4. Διασείπιζη Ππογπαμμάηων ποςδών Ακαδημαϊκού Έηοςρ
Πην presentation layer ηεο πιαηθόξκαο

θαη

ζην επίπεδν πξόζβαζεο

δηαρεηξηζηή

(administrator) έρεη πξνζηεζεί ε επηινγή “Γηαρείξηζε Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ Έηνπο” ζην
θεληξηθό κελνύ επηινγώλ. Ζ «Διασείπιζη Ππογπαμμάηων ποςδών Έηοςρ» παξέρεη
ηε δπλαηόηεηα ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα λα νξίζεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηα νπνία
ζα ιάβνπλ ρώξα ζην ηξέρσλ αθαδεκατθό έηνο. Κε δεδνκέλν όηη θαηά θαηξνύο (αλ θαη απηό
ην θαηλόκελν δελ είλαη ζύλεζεο) θάπνηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαηαξγνύληαη ελώ θάπνηα
λέα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, είλαη απαξαίηεην γηα θάζε αθαδεκατθό έηνο λα νξίδνληαη
ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα.
Ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηε δπλαηόηεηα κέζα από απηή ηελ ππν-ελόηεηα ζηελ
αξρή εθάζηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο λα νξίδεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηα νπνία ζα είλαη
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ελεξγά ζην αθαδεκατθό έηνο πνπ μεθηλά. Δάλ έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ δελ ελεξγνπνηεζεί
γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο ηόηε ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δελ δίλεη ηε δπλαηόηεηα
ηνπνζέηεζεο καζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ ζην ηξέρνλ
εμάκελν (ρεηκεξηλό ή εαξηλό) ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο.
Νξηζκόο Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ γηα έλα Αθαδεκατθό Έηνο
Ζ δηαρείξηζε ησλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ γηα έλα έηνο γίλεηαη ζε επίπεδν Ρκήκαηνο.
Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ην καδί κε ην Αθαδεκατθό Έηνο, ην Ίδξπκα θαη
ηελ Πρνιή ζηελ νπνία αλήθεη ην Ρκήκα. Πηελ Εικόνα 32 θαίλεηαη ην ζελάξην δηαρείξηζεο
Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ γηα ην Ρκήκα «Ηλεκηπολογίαρ» πνπ αλήθεη ζηε Πρνιή ηεο
«ΣΕΦ». Πηελ εηθόλα βιέπνπκε ζην αξηζηεξό πιαίζην ηη ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα
Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ γηα ην ελ ιόγσ Ρκήκα θαη ζην δεμί πιαίζην, ηη ιίζηα κε ηα
Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ην έηνο 2012-2013. Ξαξαηεξνύκε όηη δελ
ππάξρεη θαλέλα δηαζέζηκν Ξξόγξακκα Ππνπδώλ νπόηε πξέπεη λα θαηαρσξίζνπκε θάπνην.
Ζ θαηαρώξηζε γίλεηαη επηιέγνληαο έλα από ηα δηαζέζηκα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ θαη ζηε
ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ

Εικόνα 33 γηα ην «Π.. Ηλεκηπολογίαρ». Πε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα
αθαηξέζεη έλα Ξξόγξακκα Ππνπδώλ από ηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ, αξθεί λα επηιέμεη ην
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ πνπ επηζπκεί λα αθαηξέζεη θαη ηέινο ην θνπκπί

.
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Εικόνα 32. Διασείπιζη Ππογπαμμάηων ποςδών Έηοςρ

Εικόνα 33. Καηασώπιζη Ππογπάμμαηορ ποςδών
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Ενόηηηα 5. Επεξεπγαζία Δεδομένων Ππογπαμμάηων ποςδών
Ζ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηεο «Επεξεπγαζίαρ Δεδομένων Ππογπαμμάηων ποςδών»
παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξίδνπλ ηα δεδνκέλα
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηα νπνία έιαβαλ ρώξα ζην ηξέρσλ αθαδεκατθό έηνο. Γηα λα
είλαη δπλαηή ε θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζε
ζπγθεθξηκέλν Αθαδεκατθό Έηνο ζα πξέπεη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ λα έρεη ελεξγνπνηεζεί
γηα

ην

ζπγθεθξηκέλν

Αθαδεκατθό

Έηνο

από

ην

ππνζύζηεκα

«Διασείπιζηρ

Ππογπαμμάηων ποςδών Έηοςρ».
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ γηα έλα Αθαδεκατθό Έηνο
Ρν Ξ.Π. δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξίδνπλ
δεδνκέλα γηα ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ αλά Πρνιή, Ρκήκα θαη
αθαδεκατθό έηνο. Δδώ λα ζεκεησζεί όηη ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα
δεδνκέλα ησλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ κόλν γηα ηηο Πρνιέο θαη ηα Ρκήκαηα ζηα νπνία έρεη
πξόζβαζε όπσο απηό έρεη νξηζηεί ζην ππνζύζηεκα δηαρείξηζεο ινγαξηαζκώλ θαη
πξνζβαζηκόηεηαο (βι. Δλόηεηα 2). Πηελ Εικόνα 34 θαίλνληαη ηα δεδνκέλα γηα ην
Ξξόγξακκα Ππνπδώλ ηεο «Ηλεκηπολογίαρ» γηα ην Ρκήκα ηεο «Ηλεκηπολογίαρ» πνπ
αλήθεη ζηε Πρνιή ηεο «ΣΕΦ» θαη είλαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014. Πε απηή ηελ
ππν-ελόηεηα ν ρξήζηεο κπνξεί κέζσ ηεο θόξκαο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ λα ελεκεξώζεη ηα
εηήζηα ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο γηα ην εθάζηνηε αθαδεκατθό έηνο πνπ είλαη ηα εμήο:


Γηαζέζηκεο Θέζεηο



Αηηήζεηο

πηπρηνύρσλ

από

ην

αληίζηνηρν

πξνπηπρηαθό

πξόγξακκα

ζπνπδώλ

(πιήζνο)


Αηηήζεηο πηπρηνύρσλ από άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ (πιήζνο)



Ξιήζνο θνηηεηώλ



Ξιήζνο αιινδαπώλ θνηηεηώλ



Ξιήζνο απνθνηηεζάλησλ



Ξιήζνο απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ κε βαζκό 5-5.9



Ξιήζνο απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ κε βαζκό 6-6.9



Ξιήζνο απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ κε βαζκό 7-8.4



Ξιήζνο απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ κε βαζκό 8.5-10



Ξιήζνο θνηηεηώλ κε επαγγεικαηηθή έληαμε έσο 6 κήλεο
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Ξιήζνο θνηηεηώλ κε επαγγεικαηηθή έληαμε έσο 12 κήλεο



Ξιήζνο θνηηεηώλ κε επαγγεικαηηθή έληαμε έσο 24 κήλεο



Ξιήζνο θνηηεηώλ νη νπνίνη δελ εληάρζεθαλ επαγγεικαηηθά



Κέζε δηάξθεηα ζπνπδώλ



Κέζνο όξνο βαζκνινγίαο

Αξηζηεξά από ηε θόξκα θαηαρώξηζεο δεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αληίζηνηρνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ όπσο απηά θαηαρσξήζεθαλ από ηε δηαρείξηζε ηνπ Ηδξύκαηνο. Ρα
ζηνηρεία απηά απιά εκθαλίδνληαη ρσξίο λα κπνξεί λα ηα ηξνπνπνηήζεη ν ρξήζηεο.
Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη
λα παηήζεη ην θνπκπί «Τποβολή» γηα λα απνζεθεύζεη ηα ζηνηρεία απηά ζηε βάζε ηνπ
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο.
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Εικόνα 34. Επεξεπγαζία δεδομένων Ππογπαμμάηων ποςδών
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Ενόηηηα 6. Διασείπιζη Μαθημάηων Εξαμήνος
Ζ ελόηεηα ηεο «Διασείπιζηρ Μαθημάηων Εξαμήνος» δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο λα νξίδνπλ ηα καζήκαηα πνπ ζα ιάβνπλ
ρώξα ζην ηξέρνλ εμάκελν. Δθηόο από ην εμάκελν, ηα καζήκαηα νξίδνληαη ζε επίπεδν
Πρνιήο, Ρκήκαηνο θαη Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ. Όπσο θαη ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ
Ξξνγξακκάησλ Ππνπδώλ, θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα καζήκαηα κόλν γηα ηα
Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ησλ Πρνιώλ ζηηο νπνίεο έρεη πξόζβαζε όπσο απηό έρεη νξηζηεί ζην
ππνζύζηεκα δηαρείξηζεο ινγαξηαζκώλ θαη πξνζβαζηκόηεηαο (βι. Δλόηεηα 2).
Πηελ Εικόνα 35 θαη ηελ αξηζηεξή ζηήιε βιέπνπκε ηα καζήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα
ην Ξξόγξακκα Ππνπδώλ ηεο «Ηλεκηπολογίαρ» ηνπ Ρκήκαηνο ηεο «Ηλεκηπολογίαρ»
ηεο ΣΕΦ. Ζ δεμηά ζηήιε πεξηέρεη ηα ελεξγά καζήκαηα γηα ην επηιεγκέλν εμάκελν. Όπσο
είλαη θπζηθό, εάλ έλα κάζεκα δελ ελεξγνπνηεζεί γηα ην ηξέρνλ εμάκελν ηόηε ην
πιεξνθνξηαθό
ζπγθεθξηκέλν

ζύζηεκα
κάζεκα

δεν
ζην

δίλεη

ηξέρνλ

ηε

δπλαηόηεηα

εμάκελν

θαηαρώξεζεο

(ρεηκεξηλό

ή

εαξηλό)

δεδνκέλσλ
ηνπ

ζην

ηξέρνληνο

αθαδεκατθνύ έηνπο.
Ζ ελεξγνπνίεζε θάπνηνπ καζήκαηνο γίλεηαη επηιέγνληαο έλα από ηα δηαζέζηκα καζήκαηα
από ηελ αξηζηεξή ζηήιε θαη ζηε ζπλέρεηα παηώληαο ην θνπκπί

γηα λα νινθιεξσζεί ε

δηαδηθαζία όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 35 όπνπ ελεξγνπνηήζακε ην κάζεκα
«[ΣΗ1000] Μαθημαηικά Ι (θ)». Πε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα αθαηξέζεη
έλα κάζεκα από ηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ, αξθεί λα επηιέμεη ην κάζεκα πνπ επηζπκεί λα
αθαηξέζεη θαη ηέινο ην θνπκπί

.
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Εικόνα 35. Διασείπιζη Μαθημάηων Εξαμήνος
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Ενόηηηα 7. Επεξεπγαζία Δεδομένων Μαθημάηων
Ζ ππό-ελόηεηα ηεο «Διασείπιζηρ Μαθημάηων Εξαμήνος» δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξίδνπλ ηα δεδνκέλα ησλ καζεκάησλ ηα νπνία
έιαβαλ ρώξα ζην ηξέρσλ αθαδεκατθό έηνο. Γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη ζε ζπγθεθξηκέλν εμάκελν ζα πξέπεη ην κάζεκα λα έρεη
ελεξγνπνηεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν από ην ζύζηεκα

ηεο «Διασείπιζηρ

Μαθημάηων Εξαμήνος».
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ καζεκάησλ γηα έλα εμάκελν
Ρν Ξ.Π. δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξίδνπλ
δεδνκέλα γηα ηα καζήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ αλά Πρνιή, Ρκήκα θαη αθαδεκατθό έηνο
θαη εμάκελν. Δδώ λα ζεκεησζεί όηη ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα δεδνκέλα
ησλ καζεκάησλ κόλν γηα ηηο Πρνιέο, ηα Ρκήκαηα θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ ζηα νπνία
έρεη πξόζβαζε όπσο απηό έρεη νξηζηεί ζην ππνζύζηεκα δηαρείξηζεο ινγαξηαζκώλ θαη
πξνζβαζηκόηεηαο (βι. Δλόηεηα 2). Πηελ Εικόνα 36 θαίλνληαη ηα δεδνκέλα γηα ην κάζεκα
«[ΣΗ1000] Μαθημαηικά Ι (θ)» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ «Ηλεκηπολογίαρ» γηα
ην Ρκήκα ηεο «Ηλεκηπολογίαρ» πνπ αλήθεη ζηε Πρνιή ηεο «ΣΕΦ» θαη είλαη γηα ην
αθαδεκατθό έηνο 2013-2014 θαη «σειμεπινό» εμάκελν. Πε απηή ηελ ππν-ελόηεηα ν
ρξήζηεο κπνξεί κέζσ ηεο θόξκαο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ λα ελεκεξώζεη ηα εηήζηα ζηνηρεία
πξνγξάκκαηνο γηα ην εθάζηνηε αθαδεκατθό έηνο πνπ είλαη ηα εμήο:


Ηζηνζειίδα Καζήκαηνο



Θαζεγεηήο (επηινγή από ιίζηα)



Γηδαθηηθέο Κνλάδεο



Δμάκελν



Πειίδα νδεγνύ ζπνπδώλ



Ώξεο δηδαζθαιίαο



Ξνιιαπιή βηβιηνγξαθία



Σξήζε εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ



Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ



Αμηνιόγεζε από θνηηεηέο



Φνηηεηέο (πιήζνο)



Φνηηεηέο ζηηο εμεηάζεηο (πιήζνο)
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Δπηηπρόληεο (πιήζνο)



Βαζκνί Α (8.5-10)



Βαζκνί Β (7.0-8.4)



Βαζκνί Γ (6.0-6.9)



Βαζκνί Γ (5.0-5.9)



Βαζκνί Δ (4.0-4.9)



Βαζκνί Ε (0-3.9)



Κ.Ν. Βαζκνινγίαο

Αξηζηεξά από ηε θόξκα θαηαρώξηζεο δεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
αληίζηνηρνπ καζήκαηνο όπσο απηά θαηαρσξήζεθαλ από ηε δηαρείξηζε ηνπ Ηδξύκαηνο.
Ρα ζηνηρεία απηά απιά εκθαλίδνληαη ρσξίο λα κπνξεί λα ηα ηξνπνπνηήζεη ν ρξήζηεο.
Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη
ην θνπκπί «Τποβολή» γηα λα απνζεθεύζεη ηα ζηνηρεία απηά ζηε βάζε ηνπ
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο.
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Εικόνα 36. Επεξεπγαζία Δεδομένων Μαθημάηων
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